
Hvordan kan vi styrke studerendes 
læringsmæssige udbytte af undervisning?

Om læring, backwash-effekten og didaktisk stilladsering

Oplæg på FSUS-konference den 29. oktober 2019

Pernille Rattleff, cand. polit., ph. d. (uddannelsesvidenskab)
Pædagogisk konsulent på LearningLab DTU, e-mail: pernillerattleff@gmail.com



Indføj ”Sted og dato” i feltet for 

Agenda

• Hvad lærer vores studerende?

• Backwash-effekten & teaching to the test

• Design af god undervisning: Constructive alignment, 
eksamensformer og læringsmål

• Studerendes kompetencer og udfordringer ved 
overgangen til en videregående uddannelse

• Re-design af læringsmål, eksamen og undervisning

… men først …



Undersøgelse 
af 26 
faggruppers
troværdighed

Kilde: Radius (2018)



Hvad lærer vores studerende?

• Kursus 27023 Eksperimentel biokemi

• Øvelse 5: GLYKOGEN



De studerende i laboratoriet –1 

”Jeg må tilstå, at 
jeg ikke fatter en 
hat af, hvordan den 
der ligning dukkede 
op.”

”15%. Det var det, 
han sagde, det 
skal gi’. Det ved 
manden.”

”Jeg aner 
stadig ikke, 
hvad det er, vi 
putter i.”

”Det er sådan 
noget, man 
accepterer, 
men ikke 
forstår.”

”Det dårlige ved laboratoriet er, at man (nogen gange) gør noget, man 

ikke ved, hvorfor man gør. Det står bare i øvelsesvejledningen. Man 

gør det, fordi det står i øvelsesvejledningen.”



De studerende i laboratoriet –2 

”Hvad har I lavet i laboratoriet i dag?”

”Vi har snittet rottelever.”

”Hvorfor?”

”Fordi vi skulle have det der hvide noget ud af det.”

”Hvad var det for noget hvidt noget?”

”Det var glykogen, vi har udvundet glykogen!”

”Hvorfor skulle I udvinde glykogen?”

”Det har jeg ikke rigtig sat mig ind i endnu.”

”Hvad har de studerende lært i laboratoriet i dag?”

”De har lært, hvordan den menneskelige organisme

udvinder energi fra kulhydrater.”



Guy Brousseaus fem faser (teorien om didaktiske 
situationer i undervisningen)
• Devolution (overlevering/introduktion af problemet)

• Action (gøren, spillet)

• Formulation (formulering af resultater)

• Validation (verifikation af resultater)

• Institutionalisation (eftervejledning, opsamling, anknytning til problemet)

Devolution Action Formulation Validation Institutionalisation



Hvad lærer vores studerende –2?

Scenarieundervisning –
sygeplejerskestuderendes 
adfærd og læringsudbytte



Mens vi venter …
Hvad er det, vi skal?
Skal nogen ind og lave 
noget – og nogen skal 
skrive?

Skal vi ha’ det der tøj på?

Når man måler de der værdier 
på den der dukke … 
… siger den så noget?

Har I set videoen? 
Hvad for en video? Hvor 
ligger den?

”Jeg hedder 

Lillian.”



Velkommen til virkeligheden

Uh! Det er kompliceret!

Hvad hedder patienten? Jeg kunne ikke huske, 
hvad patienten hed, da jeg ringede til lægen!?

Hun skal 
ligge i 
trendelenburg
eller hvad det 
nu hedder …

Det skal gå 
hurtigt, vi skal 
gøre det hurtigt!
Vi skal have målt 
de der værdier!

Kan du 
prøve at 
tie stille, 
Lillan?

Hov! Hun er død!?



Læringspotentialet

 Det intenderede læringsudbytte: Anvendelse af ISBAR og closed loop, EWS, 

kommunikation og samarbejde i team

 Oplevelsen af handletvang

 Hvordan fungerer ISBAR/closed loop i praksis – hvorfor fungerede det ikke?

 I debriefingen giver studerende udtryk for a-ha-oplevelser

 Hvordan stilladsere?

 Hvordan kan Brousseaus model for didaktiske situationer i undervisningen 

anvendes?



(Læringsteoretiske pointer #1)

Undervisning ≠ læring
Al erkendelse går gennem et 
erkendende system



Bedstes lov

Larsen, S. (1998a): Side 37.



Undervisning ≠ Læring
Undervisning:

”[…] den særlige form for 
kommunikation, hvis intention er at 
forandre individer
i overensstemmelse med forud 
fastsatte mål.” 
Kilde: Qvortup, L. (2001). Side 131.

Læring:

”[…] relativt varaktiga förändring av en 
individs kompetens som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning.”
Kilde: Ellström, P.-E. (1992). Side 67.

Kilde: Larsen, S. (1998b). 

Side  123. 



Backwash-effekten



Backwash-effekten/teaching to the test



DTU-undersøgelsen: ”Faglig sammenhæng”

Kilde: Jakobsen, A., 
Rump, C., Clemmensen, 
T. & May, M. (1999). 
Figuren er fra side 34.



Eksamens betydning

”Utallige undervisere har erfaret at eksamen implicit eller eksplicit definerer målene for 
undervisningsforløbet, motiverer og orienterer de studerendes aktiviteter. 

Eksamen er et knudepunkt i enhver uddannelse og et uomgængeligt styringsredskab fordi den 
regulerer undervisningsforløbet og er de studerendes naturlige udgangspunkt for en
seriøs studieplanlægning: et godt resultat til eksamen er adgangsbillet til  det videre forløb.”

Leth Andersen og Tofteskov (2010). Side 28.



Eksamens betydning for studerendes læring

Lærerstuderende, KP

”Snittet på læreruddannelsens bachelor-
projekt er højt. Det, synes jeg, er et tegn på, 
at vi er gode til det, vi bliver målt på. Men 
spørgsmålet er, om det, vi bliver målt på, 
er det, man vil med læreruddannelsen.”



Hvad måler vi med vores eksaminer?

” Vi har oplevet situationer, 

hvor studerende egentlig 

viser en rigtig god praksis, 

hvor de tydeligt anvender 

deres teoretiske viden, men 

har svært ved at analysere 

og sætte ord på det 

bagefter og derfor klarer sig 

dårligt til eksamen.”

Kilde: KP-undervisere



Summeøvelse: Backwash-effekten hos os

Overvej individuelt og diskuter derefter med sidepersonen:

Hvordan ser backwash-effekten ud på min/vores uddannelse(r)?

Tid: 5 minutter

?



Læringsmål
(for de enkelte

aktiviteter –

fx fag, moduler,

(projekt)forløb,

praktik)

Læringsaktiviteter
(fx undervisning, opgaveløsning, laboratorieøvelser, projektarbejde, feltarbejde, praktik)

Eksamen

Kompetencer
(for hele uddannelsen)

Tilvirkning: LearningLab DTU efter: Biggs, J. (2003): Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press. Side 25ff.

Kompetencer

Færdigheder

Viden

Constructive alignment (John Biggs)



Læringsmål

(for de enkelte

aktiviteter –

fx fag, moduler,

(projekt)forløb,

praktik)

Læringsaktiviteter
(fx undervisning, praktik, opgaveløsning, øvelser, projektarbejde)

Eksamen

Kompetencer
(for hele uddannelsen)

Lærerstuderende, KP

”Snittet på læreruddannelsens bachelor-

projekt er højt. Det, synes jeg, er et tegn 

på, at vi er gode til det, vi bliver målt på. 

Men spørgsmålet er, om det, vi bliver 

målt på, er det, man vil med lærer-

uddannelsen.”

Manglende alignment –1



”Enhedens navn” i Sidefod

Mundtlig

13%

Både og

30%

Skriftlig

57%

TEACH – Teaching Centre Humanities

Manglende alignment –2

Sommereksamen 2015:
I alt 41.532 eksaminer på KU’s Humanistiske Fakultet

Kun mundtlige eksaminer: 13%

Kun skriftlige eksaminer: 57%

Eksaminer med både et mundtligt og et skriftligt element: 30%

In short: Næsten 90% af alle eksaminer har et element af skriftlighed!!

Læringsmål

Læringsaktiviteter

Eksamen

Kompetencer



vælg ”Vis” > ”Sidehoved / 

”Enhedens navn” i Sidefod

P E N S U M

Pensumitis, eksamensfiksering og manglende alignement –3

Læringsaktiviteter

Eksamen

Kompetencer

(uddannelsesniveau)

(fagniveau)

(undervisning)(projekter)



Summeøvelse: Constructive alignment hos os

Overvej individuelt og diskuter derefter med sidepersonen:

Hvordan ser det ud med constructive alignment på min/vores 

uddannelse(r)?

Tid: 5 minutter

?



Udprøvning af praksiskompetencer:
P (performance) vs. C (capability)

Source of evidence

Direct observation (normal practice) P (performance)

Indirect observation (video-recording) P

Direct observation (simplified practice) P

Observation (role-playing or simulation exercise) CP (mainly capability, but also performance, depending 

on context)

Viva voce examination (or interview) PC (mainly performance, but also capability, depending 

on context)

Products of normal professional work P

Reflective reports on work (or interview) C (capability)

Log-books/other portfolio evidence PC

Project reports (work-related) CP

Assignments C

Written examinations C

Kilde:  Eraut, M. (2010). Side 202.



Bloom’s taksonomy of educational objectives

• Evaluation (vurdering, bedømmelse)

• Synthesis (syntese, sætte elementer samme) 

• Analysis (analyse, analysere, skille ad)

• Application (anvendelse af, bruge, gøre brug af)

• Comprehension (forståelse for, i stand til at 
oversætte, tolke, overføre)

• Knowledge (viden om, kendskab til, overblik over, 
huske) 

Higher
order
skills

Lower 
order 
skills

Kilde: Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956).

Viden

Kom-
pe-
tencer

Færdigheder



Psykomotoriske taksonomier

Niveau Definition

4. Udvikling

Finjustering og mindre 

tilpasninger for at perfektionere 

færdigheden

3. Udøvelse
Udøvelse (igen og igen og igen) 

af den fysiske aktivitet

2. Efterligning
Efterligning af den fysiske 

aktivitet under vejledning

1. Observation
Fokuseret observation af fysisk 

aktivitet



Professor
Vincent Tinto No one rises to 

low
expectations.

If you do not 
know where you 
are going – it is 
hard to get there.



Forskellige eksamensformer

http://sduup.sdu.dk/index.php?page=vue-skema

http://sduup.sdu.dk/index.php?page=vue-skema


Summeøvelse: Eksamen hos os

Overvej individuelt og diskuter derefter med sidepersonen:

Hvordan ser det ud med vores eksaminer? Udprøver de det 

rette? Er de krævende nok?

Tid: 5 minutter

?



Studerendes udfordringer ved overgangen til 
videregående uddannelser
• Hvad skal jeg lære i det her fag? (læringsmål)

• Nye fag, nye genrer, nye praksisser (uddannelsens opbygning)

• Hvad skal jeg kunne til eksamen?

• Hvordan skal jeg lære mig det, jeg skal lære? (constructive alignment)

• Hvor er jeg – i forhold til, hvor jeg burde være? (feedback)

• Hvad har jeg egentlig lært, hvad kan jeg? (erhvervede kompetencer)

• Hvad kan jeg bruge mine kompetencer til i praksis? (karriereveje)

• Professionsidentitet …?

“First-year students feel that the key to success lies not in producing a 
well-structured and well-written piece but in complying with some 
mysterious tacit code which they cannot access.” (Elton (2010). Side 151)



Summeøvelse: Vores studerende

Overvej individuelt og diskuter derefter med sidepersonen:

Hvilke kompetencer og udfordringer har nye studerende hos os?

Tid: 5 minutter

?



Principper for design af god undervisning







Ekspliciter (uddannelsens opbygning, fagenes 

indhold og rækkefølge, læringsmål, erhvervede 

kompetencer og anvendelse i praksis)

Stilladser (gode opgaver, studiekompetencer

(fordi nye studerende skal lære at gå på en 

videregående uddannelse) – den didaktiske 

kontrakt)

Aktiver (Bedstes lov: ”Det er den der arbejder, der 

lærer noget.” Husk at forberede forberedelsen)



Den didaktiske kontrakt

”I sin mest generelle formulering består den 
didaktiske kontrakt af de gensidige forventninger om, 
at eleven forventes at lære, og at læreren forventes at 
undervise, dvs. muliggøre og understøtte læring.

Læreren kan forsøge at opfylde sin del af kontrakten 
ved at introducere et indhold, formulere et oplæg, 
svare på spørgsmål, sørge for, at eleverne har de 
nødvendige materialer til rådighed, osv. Eleven 
forventes at fortolke den samlede situation, så hun 
kan bearbejde det pågældende oplæg på måder, der 
gør den intenderede læring mulig.”



Forberede forberedelsen

Müllen, R. von. (2011).

 Den traditionelle tilgang

 Forberedelse af forberedelsen



Hvordan kan vi styrke studerendes 
læringsmæssige udbytte af undervisning?

• Undervisning ≠ Læring
• Man lærer sig det, man øver sig på
• Ambitiøse læringsmål – både kognitive og 

psykomotoriske
• Backwash-effekten: Eksamen skyller tilbage 

på og har afgørende betydning for 
studerendes adfærd og lærings-mæssige
udbytte

• Eksamen skal være krævende og udprøve 
det, vi gerne vil have, at de studerende skal 
lære sig



Nøglekompetencer

Hvilke nøglekompetencer skal den professionelle 
praksisudøver have?

• Adækvat handling under handletvang?

• Viden-i-handling?

• Refleksion-i-handling?

• Vurdere kvalitet og lødighed af ny forskning og viden?



Summeøvelse: What if? (10 minutter)

Overvej individuelt og diskuter 

derefter med sidepersonen:

1. Hvilken nøglekompetence 

skal professionelle 

praksisudøvere have?

2. Hvordan kan vi stilladsere

udviklingen af denne 

nøglekompetence hos 

vores studerende?

3. Hvordan kan vi udprøve 

denne nøglekompetence 

med hensyn til både 

performance og capability? 

?



Tak for opmærksomheden



Referencer
Andersen, H. L., & Tofteskov, J. (2010). Eksamen og eksamensformer. Betydning og bedømmelse. København: Samfundslitteratur.

Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives The Classification of Educational 
Goals handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company, Inc.

Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Dordrecht Boston: Kluwer Academic Publishers.

Eraut, M. (2010). Developing Professional Knowledge and Competence. Routledge. 

Ellström, P.-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbejdslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Elton, L. (2010). Academic writing and tacit knowledge. Teaching in Higher Education, 15(2), 151-160.

Jakobsen, A., Rump, C., Clemmensen, T. & May, M. (1999): Kvalitetsudviklingsprojektet “Faglig sammenhæng” Hovedrapport. Lyngby: DTU.

Larsen, S. (1998a). Den ultimative formel for effektive læreprocesser. Hellerup: Eget forlag.

Larsen, S. (1998b). IT og nye læreprocesser. København: Steen Larsens eget forlag.

Müllen, R. von. (2011). At forberede forberedelsen. Fra den pædagogisk-didaktiske værktøjskasse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 6(10), 64–
65.

Qvortup, L. (2001). Det lærende samfund - hyperkompleksitet og viden. København: Gyldendal.

Schön, D. A. (1982). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Citatet (om den didaktiske kontrakt) er fra 
side 421.

Tinto, V. (2017). Through the Eyes of Students. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 19(3), 254–269.



Online-kilder

• https://radiuscph.dk/trovaerdighedsanalyse-2018-jordemoedrene-er-danmarks-mest-
trovaerdige-faggruppe-igen/ (Radius’ undersøgelse af faggruppers troværdighed 2018)

• Jerking, A., & Dandanell, N. (2018, marts 22). Eksperter dumper lærerstuderendes 
eksamensopgaver. skoleliv.dk. Hentet fra 
https://skoleliv.dk/nyheder/art6390952/Eksperter-dumper-l%C3%A6rerstuderendes-
eksamensopgaver

• Forskellige eksamensformer (udviklet af Syddansk Universitet): 
http://sduup.sdu.dk/index.php?page=vue-skema

• Om Bologna-processen: https://ufm.dk/uddannelse/internationalisering/internationalt-
samarbejde-om-uddannelse/bologna-processen

• Kilder til psykomotoriske taksomi(er): 
http://users.rowan.edu/~cone/curriculum/psychomotor.htm

• Kilde til Dreyfus- og Dreyfus-modellen: http://stephenlethbridge.com/?p=288

https://radiuscph.dk/trovaerdighedsanalyse-2018-jordemoedrene-er-danmarks-mest-trovaerdige-faggruppe-igen/
https://skoleliv.dk/nyheder/art6390952/Eksperter-dumper-l%C3%A6rerstuderendes-eksamensopgaver
http://sduup.sdu.dk/index.php?page=vue-skema
https://ufm.dk/uddannelse/internationalisering/internationalt-samarbejde-om-uddannelse/bologna-processen
http://users.rowan.edu/~cone/curriculum/psychomotor.htm
http://stephenlethbridge.com/?p=288

